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Temats: Lūgumraksts Nr. 1073/2010, ko iesniedza Maltas valstspiederīgais Jean-
Pierre Sammut, par loteriju monopolu Maltā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apšauba Maltas derību un loteriju uzņēmuma „Maltco” azartspēļu 
monopola likumību. Atsaucoties uz Vodafone lietu, kas noslēdzās ar Vodafone monopola 
izbeigšanu, lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu, lai izmeklētu, 
vai situācija Maltā ir saderīga ar ES konkurences principiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 15. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

Līgums par Eiropas Savienības darbību neaizliedz monopolu kā tādu veidošanu. Saskaņā ar 
konkurences noteikumiem ir aizliegta dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana (LESD 
102. pants), taču nav aizliegts ieņemt šādu dominējošo stāvokli. Līdzīgi arī LESD 106. pantā 
ir skaidri noteikts, ka ekskluzīvu tiesību piešķiršana uzņēmumam pati par sevi nav nelikumīga 
rīcība.

Komisija konkrēti nenorāda uz to, ka uzņēmuma „Maltco Lotteries” monopolstāvoklis ir 
pretrunā LESD konkurences noteikumiem, taču Komisija piekrīt lūgumraksta iesniedzējam, 
ka arguments, ka konkurenti nepiedāvā pakalpojumus, kas atšķiras no monopoluzņēmuma 
piedāvātajiem, nebūtu uzskatāms par pārliecinošu pamatojumu rīcībai, kas ietilpst LESD 101. 
un/vai 102. panta darbības jomā.
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Skaidrības labad Komisija attiecībā uz brīvību veikt uzņēmējdarbību un brīvību sniegt 
pakalpojumus (LESD 49. un 56. pants) norāda, ka monopola esamība noteikti ir uzskatāms 
par abu minēto brīvību ierobežojumu. Taču Tiesa ir noteikusi, ka dalībvalstīm ir liela rīcības 
brīvība attiecībā uz tiesībām izvēlēties metodes, lai organizētu valsts piedāvājumu un kontroli 
azartspēļu pakalpojumu jomā1. Tomēr rīcības brīvība, kura dalībvalstīm piemīt, lai ierobežotu 
azartspēļu piedāvājumu, tās neatbrīvo no pienākuma nodrošināt, lai to ieviestie ierobežojumi 
atbilstu no Tiesas judikatūras izrietošajiem nosacījumiem, īpaši attiecībā uz to samērīgumu2

vai atbilstību valsts sistēmai kopumā3.

Nobeigumā Komisija vēlas norādīt, ka 24. martā tā pieņēma Zaļo grāmatu par tiešsaistes 
azartspēļu pakalpojumiem, kuras nolūks ir apzināt visu ieinteresēto personu uzskatus par 
īpašajām problēmām, ko rada gan likumīgo, gan „neatļauto” piedāvājumu attīstība tiešsaistes 
azartspēļu pakalpojumos, kas tiek adresēti patērētājiem, kuri atrodas ES. Apspriešanas mērķis 
ir apkopot informāciju par sabiedriskās kārtības apdraudējumu, ko rada šīs darbības.
Apspriešana palīdzēs konstatēt, vai pašreizējie noteikumi, ko ES līmenī piemēro tiešsaistes 
azartspēļu pakalpojumiem, spēj nodrošināt valstu sistēmu vispārēju līdzāspastāvēšanu, un 
noskaidrot, vai plašāka sadarbība ES līmenī varētu palīdzēt dalībvalstīm efektīvāk sasniegt 
savas azartspēļu politikas mērķus.

Secinājums

Komisijas rīcībā nav informācijas par uzņēmuma „Maltoco Lotteries” iespējamiem 
pārkāpumiem, un tā patlaban neizskata ar to saistītas lietas.

                                               
1 Lieta C-46/08 Carmen Media Group, 59. punkts.
2 Lieta C-42/07 Liga Portuguesa de Futebol Profissional un Bwin International, 59. punkts, un Carmen 

Media, 85. punkts.
3 Liga Portuguesa, 61. punkts.


