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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója megkérdőjelezi a fogadásokkal és lottóval foglalkozó máltai vállalat, a 
„MALTCO's” játékmonopóliumának törvényességét. A Vodafone-ügyre való hivatkozással, 
amelynek eredményeként megszüntették a Vodafone monopóliumát, a petíció benyújtója arra 
kéri az Európai Parlamentet, hogy tegyen intézkedéseket és vizsgálja ki, hogy a Máltán 
fennálló helyzet összhangban áll-e az Európai Unió versenyjogi elveivel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. december 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés önmagában és önmagától nem előzi meg a 
monopóliumokat. Az antitröszt szabályok értelmében – noha az erőfölénnyel való visszaélés 
tiltott (az EMSZ 102. cikke) – az ilyen monopolhelyzet birtoklásának puszta ténye nem tilos. 
Az EUMSZ 106. cikke hasonlóképpen egyértelművé teszi, hogy önmagában nem jogellenes a 
valamely cégnek biztosított kizárólagos jogok fennállása.

A Bizottság nem rendelkezik konkrét jelzéssel arra vonatkozóan, hogy a Maltco Lotteries 
monopóliuma sértené az EUMSZ-ban foglalt versenyszabályokat, egyetért viszont a Bizottság 
a petíció benyújtójával abban, hogy az EUMSZ 101. és/vagy 102. cikkének hatálya alá tartozó 
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magatartást nem igazolhatja érvényesén az, hogy a versenytársak nem lépnének fel a 
monopólium birtokosától eltérő szolgáltatásokkal. 

A teljesség kedvéért a Bizottság megjegyzi, hogy a letelepedés szabadságával és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságával (az EUMSZ 49. és 56. cikke) kapcsolatban a monopólium 
fennállása egyértelmű korlátja a letelepedési jognak és a szolgáltatásnyújtás szabadságának is. 
A Bíróság azonban kimondta, hogy a tagállamok széles mérlegelési mozgástérrel 
rendelkeznek a nemzeti szerencsejátékok ellátása és ellenőrzése megszervezésének módszerei 
megválasztását illetően 1. A tagállamok szerencsejátékok korlátozásában fennálló mérlegelési 
mozgástere azonban nem mentesíti azokat annak biztosítása alól, hogy az általuk előírt 
intézkedések megfeleljenek a Bíróság ítélkezési gyakorlatában megállapított feltételeknek, 
különösen arányosságuk 2 vagy a nemzeti rendszer egészének egységessége tekintetében 3. 

Végezetül a Bizottság jelezni kívánja, hogy idén március 24-én zöld könyvet fogadott el a 
szerencsejátékokkal kapcsolatban, melynek célja az uniós fogyasztókat célzó, jogszerű és 
illegális online szerencsejáték-szolgáltatások alakulásából eredő sajátos kérdések tekintetében 
valamennyi érdekelt fél álláspontjának felvázolása. A konzultáció célja információgyűjtés az 
e tevékenységhez társuló társadalmi és közrendi kockázatok fennállására és terjedelmére 
vonatkozóan. Ez segíteni fog annak megállapításában, hogy az uniós szinten az online 
szerencsejátékra vonatkozó jelenlegi szabályok alkalmasak-e a nemzeti rendszerek átfogó 
együttlétezésének biztosítására, továbbá annak meghatározására, hogy az erősebb uniós szintű 
együttműködés segíthet-e a tagállamoknak szerencsejáték-politikájuk célkitűzéseinek 
eredményesebb elérésében. 

Következtetés

A Bizottság nem rendelkezik információkkal a Maltco Lotteries állítólagos jogellenességével 
kapcsolatban és a kérdésben ügy sincs folyamatban.

                                               
1 A C-46/08. sz. Carmen Media Group-ügy 59. pontja
2 A C-42/07. sz. Liga Portuguesa de Futebol Profissional és Bwin International ügy 59. pontja és a Carmen 

Media ügy 85. pontja)
3 A Liga Portuguesa ügy 61. pontja


