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Θέμα: Αναφορά 1073/2010 του Jean-Pierre Sammut, μαλτεζικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το μαλτεζικό μονοπώλιο στη λοταρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αμφισβητεί τη νομιμότητα του μονοπωλίου στα τυχερά παιχνίδια που 
απολαμβάνει η μαλτεζική εταιρεία στοιχημάτων και λοταρίας «Maltco». Παραπέμποντας 
στην υπόθεση της «Vodafone», η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη λήξη του μονοπωλίου της 
«Vodafone», ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί του θέματος, 
διερευνώντας εάν η κατάσταση στη Μάλτα συνάδει με τις αρχές της ΕΕ περί του 
ανταγωνισμού.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Δεκεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή καθαυτή δεν απαγορεύει τα 
μονοπώλια. Σύμφωνα με τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες, παρόλο που η καταχρηστική 
εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης απαγορεύεται (άρθρο 102 της ΣΛΕΕ), απλώς και μόνο το 
γεγονός της κατοχής μονοπωλιακής θέσης αυτού του είδους δεν απαγορεύεται. Ομοίως, το 
άρθρο 106 της ΣΛΕΕ καθιστά επίσης σαφές ότι η ύπαρξη αποκλειστικών δικαιωμάτων που 
χορηγούνται σε μια εταιρεία δεν είναι από μόνη της παράνομη.

Η Επιτροπή δεν διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία ότι το μονοπώλιο της εταιρείας «Maltco 
Lotteries» παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού που περιέχονται στη ΣΛΕΕ, ωστόσο 
συμφωνεί με τον αναφέροντα ότι το επιχείρημα ότι οι ανταγωνιστές δεν θα παρείχαν 
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διαφορετικές υπηρεσίες από αυτές που παρέχει η εταιρεία που ασκεί το μονοπώλιο δεν 
μπορεί να αποτελεί εύλογη δικαιολογία για συμπεριφορά που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
των άρθρων 101 ή/και 102 της ΣΛΕΕ.

Για λόγους πληρότητας, η Επιτροπή σημειώνει, σε σχέση με την ελευθερία εγκατάστασης και 
την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (άρθρα 49 και 56 της ΣΛΕΕ), ότι η ύπαρξη μονοπωλίου 
συνιστά σαφή περιορισμό και του δικαιώματος εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών. Ωστόσο, το Δικαστήριο έκρινε ότι τα κράτη μέλη έχουν ευρεία διακριτική 
ευχέρεια όσον αφορά την επιλογή των μεθόδων για την οργάνωση της παροχής και του 
ελέγχου των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε εθνικό επίπεδο1. Ωστόσο, το περιθώριο 
διακριτικής ευχέρειας που διαθέτουν τα κράτη μέλη για τον περιορισμό των τυχερών 
παιχνιδιών δεν τα απαλλάσσει από την υποχρέωση διασφάλισης ότι τα μέτρα που επιβάλλουν 
πληρούν τις απορρέουσες από τη νομολογία του Δικαστηρίου προϋποθέσεις, ιδίως όσον 
αφορά την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας2 ή τη συνοχή του εθνικού συστήματος 
συνολικά3.

Τέλος, η Επιτροπή θα ήθελε να αναφέρει ότι στις 24 Μαρτίου ενέκρινε Πράσινη Βίβλο 
σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση, με σκοπό να συγκεντρωθούν απόψεις 
όλων των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τα ειδικά θέματα που προκύπτουν από την 
ανάπτυξη τόσο νόμιμων όσο και μη «εγκεκριμένων» προσφορών υπηρεσιών τυχερών 
παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση σε καταναλωτές που βρίσκονται στην ΕΕ. Η διαβούλευση 
αποβλέπει στη συλλογή πληροφοριών για την ύπαρξη και την έκταση κινδύνων για την 
κοινωνία και τη δημόσια τάξη που συνδέονται με την άσκηση της συγκεκριμένης 
δραστηριότητας. Θα συμβάλει στο να διευκρινιστεί εάν οι ισχύοντες σχετικοί κανόνες σε 
επίπεδο ΕΕ επαρκούν ώστε να διασφαλίσουν τη συνολική συνύπαρξη των εθνικών 
συστημάτων και να διαπιστωθεί εάν η καλύτερη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να 
βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν αποτελεσματικότερα τους στόχους της πολιτικής τους 
στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά με την εικαζόμενη παράνομη δραστηριότητα 
της «Maltco Lotteries» και δεν υπάρχουν εν εξελίξει υποθέσεις εν προκειμένω.

                                               
1 Υπόθεση C-46/08 Carmen Media Group, παράγραφος 59.
2 Υπόθεση C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional και Bwin International, παράγραφος 59 και 
Carmen Media, παράγραφος 85.
3 Liga Portuguesa, παράγραφος 61.


