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Om: Andragende 1073/2010 af Jean-Pierre Sammut, maltesisk statsborger, om det 
maltesiske lotterimonopol

1. Sammendrag

Andrageren stiller spørgsmålstegn ved lovligheden af den maltesiske tips- og 
lotterivirksomhed "MALTCO's" spillemonopol. Under henvisning til Vodafone-sagen, der 
endte med, at Vodafone's monopol blev bragt til ophør, anmoder andrageren Europa-
Parlamentet om at tage sagen op med henblik på at efterprøve, hvorvidt den i Malta 
eksisterende situation er i overensstemmelse med EU's konkurrenceprincipper.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. december 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde forhindrer ikke i sig selv monopoler. 
Selv om det er forbudt at misbruge dominerende stillinger (artikel 102 i TEUF), er det i 
henhold til kartel- og monopolreglerne ikke i sig selv forbudt at besidde en sådan 
monopolstilling. På tilsvarende vis gør artikel 106 i TEUF det også klart, at det ikke i sig selv 
er ulovligt at indrømme eksklusive rettigheder til en virksomhed.

Kommissionen kan ikke konkret påvise, at Maltco Lotteries' monopol er i strid med 
konkurrencereglerne i TEUF, men Kommissionen er enig med andrageren i, at argumentet 
om, at konkurrenter ikke ville udbyde andre tjenester end monopolhaveren, ikke kan udgøre 
en gyldig begrundelse for en adfærd, som ville være omfattet af anvendelsesområdet for 
artikel 101 og/eller artikel 102 i TEUF. 
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For fuldstændighedens skyld bemærker Kommissionen i forhold til etableringsfriheden og 
den frie udveksling af tjenesteydelser (artikel 49 og 56 i TEUF), at eksistensen af et monopol 
udgør en klar restriktion for både etableringsfriheden og den frie udveksling af 
tjenesteydelser. Domstolen har dog fastsat, at medlemsstaterne har brede skønsbeføjelser for 
så vidt angår valget af metoder til strukturering af det nationale udbud og den nationale 
kontrol med spilletjenester1. De skønsbeføjelser, som medlemsstaterne måtte have i 
forbindelse med restriktioner for spil, fritager dem dog ikke fra at sikre, at de foranstaltninger, 
de træffer, opfylder betingelserne i Domstolens retspraksis, navnlig for så vidt angår deres 
proportionalitet2 eller det nationale systems sammenhæng som helhed3. 

Endelig ønsker Kommissionen at nævne, at Kommissionen den 24. marts har vedtaget en 
grønbog vedrørende online spiltjenester. Formålet dermed er at undersøge alle interessenters 
synspunkter om de specifikke problemer, der opstår på grund af udviklingen af både juridiske 
og uautoriserede tilbud om online spiltjenester, som rettes mod forbrugere i EU. Formålet 
med høringen er at indsamle oplysninger om eksistensen og omfanget af risici for samfundet 
og den offentlige orden i forbindelse med sådanne aktiviteter. Den skal bidrage til at fastslå, 
om de nuværende regler for online spiltjenester på EU-niveau kan sikre den generelle 
sameksistens af de nationale systemer, og om mere samarbejde på EU-niveau ville hjælpe 
medlemsstaterne til på mere effektiv vis at nå målsætningerne for deres spilpolitik. 

Konklusion

Kommissionen har ingen oplysninger om den påståede ulovlighed af Maltco Lotteries og har 
ingen uafklarede sager i den forbindelse."

                                               
1 Sag C-46/08 Carmen Media Group, præmis 59.
2 Sag C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional og Bwin International, præmis 59, og Carmen Media, 
præmis 85).
3 Liga Portuguesa, præmis 61.


