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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1073/2010, ingediend door Jean-Pierre Sammut (Maltese 
nationaliteit), over het Maltese loterijmonopolie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener zet vraagtekens bij de wettigheid van het kansspelmonopolie van het Maltese bedrijf 
"MALTCO", dat loterijen en toto's organiseert. Onder verwijzing naar de zaak-Vodafone, 
waarbij een einde werd gemaakt aan het monopolie van Vodafone, verzoekt indiener het 
Europees Parlement om de zaak op te nemen en te onderzoeken in hoeverre de situatie in 
Malta in overeenstemming is met de Europese mededingingsbeginselen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 december 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011

Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie voorkomt op zichzelf geen 
monopolies. Maar hoewel krachtens het mededingingsrecht het misbruik van machtsposities 
is verboden (artikel 102 VWEU), is het enkele feit dat iemand een dergelijke 
monopoliepositie heeft, niet verboden. Op gelijke wijze maakt artikel 106 VWEU eveneens 
duidelijk dat het bestaan van uitsluitende rechten die aan één onderneming zijn gegund, op 
zichzelf niet illegaal is.

De Commissie heeft geen concrete aanwijzing dat het monopolie van Maltco Loterijen 
inbreuk maakt op de mededingingsregels uit het VWEU, maar de Commissie is het met 
indiener eens dat het argument dat concurrenten geen andere diensten zouden leveren dan de 
monopolist geen geldige rechtvaardiging kan zijn voor gedrag dat binnen het



PE464.857v01-00 2/2 CM\866797NL.doc

NL

toepassingsbereik van de artikelen 101 en 102 VWEU valt. 

Voor de volledigheid merkt de Commissie met betrekking tot de vrijheid van vestiging en de 
vrijheid tot het verrichten van diensten (artikel 49 en artikel 56 VWEU) op dat het bestaan 
van een monopolie een duidelijke beperking vormt van zowel het recht op vestiging als de 
vrijheid tot het verrichten van diensten. Het Hof heeft echter gesteld dat de lidstaten over een 
ruime beoordelingsmarge beschikken met betrekking tot het kiezen van een methode voor het 
organiseren van de nationale levering en beheersing van kansspeldiensten1. Maar de 
beoordelingsmarge waarover lidstaten beschikken om kansspelen te beperken, laat onverlet 
dat ze ervoor moeten zorgen dat de maatregelen die zij opleggen voldoen aan de voorwaarden 
die zijn vastgelegd in de jurisprudentie van het Hof, met name met betrekking tot hun 
evenredigheid2 of de consistentie van het nationale systeem als geheel3. 

Tot slot wil de Commissie aangeven dat zij op 24 maart jongstleden een Groenboek heeft 
aangenomen met betrekking tot online kansspeldiensten, met als doel het diepgaand 
bestuderen van standpunten van alle belanghebbende partijen betreffende de specifieke 
kwesties die voortvloeien uit het ontwikkelen van zowel legale als "ongeautoriseerde" 
aanbiedingen van online kansspeldiensten gericht op consumenten in de EU. De raadpleging 
is gericht op het verzamelen van informatie over het bestaan en de omvang van 
maatschappelijke risico's en risico's voor de openbare orde, gekoppeld aan deze activiteit. Het 
helpt om te bepalen of de huidige regels die van toepassing zijn op online kansspeldiensten op 
EU-niveau toereikend zijn om de algemene co-existentie van de nationale systemen te 
waarborgen en om te bepalen of meer samenwerking op EU-niveau lidstaten kan helpen om 
de doelstellingen van hun kansspelbeleid doeltreffender te bereiken. 

Tot slot

De Commissie heeft geen informatie over de vermeende illegaliteit van Maltco Loterijen en 
heeft in dit verband geen lopende zaken.

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


