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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1073/2010, którą złożył Jean-Pierre Sammut (Malta) w sprawie 
maltańskiego monopolu loteryjnego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję kwestionuje zgodność z prawem monopolu hazardowego, jaki ma 
maltańska firma bukmacherska i loteryjna Maltco. Odnosząc się do sprawy Vodafone, która 
zakończyła się ukróceniem monopolu tej firmy, składający petycję wzywa Parlament 
Europejski do zbadania omawianego przypadku i przeanalizowania, czy sytuacja na Malcie 
jest zgodna z przepisami UE w dziedzinie konkurencji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 grudnia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie zawiera sam w sobie postanowień 
zapobiegających zjawisku monopolu. W świetle przepisów antymonopolowych zabronione 
jest nadużywanie pozycji dominującej (art. 102 TFUE), ale samo utrzymywanie pozycji 
monopolisty nie jest takim zakazem objęte. Podobnie w art. 106 TFUE wyraźnie stwierdza 
się, że istnienie wyłącznych praw przyznanych jednemu przedsiębiorstwu nie jest samo w 
sobie nielegalne.

Komisja nie posiada żadnej konkretnej przesłanki pozwalającej stwierdzić, że monopol firmy 
Maltco narusza reguły konkurencji zawarte w TFUE, ale zgadza się ze składającym petycję, 
że twierdzenie, iż konkurenci nie wprowadziliby żadnych usług, których przedmiotowy 
monopolista nie ma w ofercie, nie może być traktowane jako przekonujące uzasadnienie 
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zachowania, które wchodziłoby w zakres art. 101 lub 102 TFUE. 

Tytułem uzupełnienia Komisja zauważa, że – w odniesieniu do swobody przedsiębiorczości i 
swobody świadczenia usług (art. 49 i 56 TFUE) – istnienie monopolu stanowi wyraźne 
ograniczenie zarówno jednej, jak i drugiej. Trybunał orzekł jednak, że państwa członkowskie 
dysponują szerokim marginesem uznaniowości w zakresie wyboru metod organizacji podaży 
krajowej i kontroli usług w dziedzinie gier hazardowych1. Jednak margines uznaniowości, 
którym dysponują państwa członkowskie przy nakładaniu ograniczeń na gry hazardowe, nie 
zwalnia ich z obowiązku zagwarantowania, że nakładane przez nie ograniczenia spełniają 
warunki określone w orzecznictwie Trybunału, zwłaszcza w odniesieniu do ich 
proporcjonalności2lub spójności z systemem krajowym jako całością3. 

Komisja chciałaby także podkreślić, że przyjęła w dniu 24 marca br. zieloną księgę w sprawie 
gier hazardowych oferowanych w Internecie, której celem jest zebranie opinii wszystkich 
zainteresowanych stron na temat konkretnych problemów wynikających z rozwoju
oferowanych legalnie lub funkcjonujących bez pozwolenia usług w dziedzinie internetowych 
gier hazardowych, dostępnych dla konsumentów przebywających na terytorium UE. Celem 
tych konsultacji jest zebranie informacji na temat istnienia i skali zagrożeń społecznych i 
zagrożeń dla porządku publicznego związanych z taką działalnością. Pomoże to w ustaleniu, 
czy obecne przepisy odnoszące się do internetowych usług w dziedzinie gier hazardowych 
świadczonych na szczeblu UE w wystarczającym stopniu gwarantują ogólne współistnienie 
systemów krajowych oraz w określeniu, czy zacieśnienie współpracy na szczeblu UE 
mogłoby pomóc jej państwom członkowskim w skuteczniejszej realizacji celów ich polityki 
w zakresie gier hazardowych. 

Wniosek

Komisja nie posiada żadnych informacji na temat rzekomej nielegalności działań 
prowadzonych przez firmę Maltco Lotteries i nie toczą się w tym zakresie żadne 
postępowania.

                                               
1 Sprawa C-46/08 Carmen Media Group, pkt 59
2 Sprawa C-42/07 Liga Portuguesa de Futebol Profissional i Bwin International, pkt 59 oraz Carmen Media, 

pkt 85
3 Liga Portuguesa, pkt 61


