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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1073/2010, adresată de Jean-Pierre Sammut, de cetățenie malteză, 
privind monopolul loteriei malteze

1. Rezumatul petiției

Petiționarul are semne de întrebare referitoare la legalitatea monopolului deținut de compania 
de pariuri și loterie „MALTCO” în ceea ce privește jocurile de noroc. Având în vedere cazul 
Vodafone, care a avut ca rezultat încheierea monopolului Vodafone, petiționarul solicită 
Parlamentului European să intervină în acest caz pentru a stabili în ce măsură situația 
existentă din Malta respectă principiile Uniunii Europene în domeniul concurenței.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 decembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene nu interzice, prin sine, monopolurile. În 
temeiul normelor antitrust, deși abuzul de poziție dominantă este interzis (articolul 102 din 
TFUE), simplul fapt de a deține o astfel de poziție de monopol nu este interzis. În mod 
similar, articolul 106 din TFUE precizează clar că existența unor drepturi exclusive acordate 
unei întreprinderi nu este ilegală în sine.

Comisia nu dispune de indicii concrete care să ateste că monopolul Loteriei Maltco ar încălca 
normele de concurență cuprinse în TFUE, însă este de acord cu petiționarul că argumentul 
potrivit căruia concurenții nu ar aduce servicii diferite față de societatea aflată în situația de 
monopol nu poate fi o justificare valabilă pentru un comportament care ar intra sub incidența 
articolelor 101 și/sau 102 din TFUE. 
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Cu titlu suplimentar, Comisia precizează, în legătură cu libertatea de stabilire și libertatea de a 
presta servicii (articolele 49 și 56 din TFUE), că existența unui monopol constituie o 
restricționare clară atât a dreptului de stabilire, cât și a libertății de a presta servicii. Cu toate 
acestea, Curtea a susținut că statele membre beneficiază de o marjă largă de apreciere în ceea 
ce privește alegerea metodelor de organizare a furnizării și controlului la nivel național al 
serviciilor din domeniul jocurilor de noroc1. Totuși, marja de apreciere de care beneficiază 
statele membre în materie de jocuri de noroc nu le exonerează de obligația de a garanta că 
măsurile pe care le impun îndeplinesc condițiile stipulate în jurisprudența Curții, în special în 
ceea ce privește proporționalitatea2 lor sau coerența sistemului național în ansamblu3. 

În fine, Comisia dorește să precizeze faptul că a adoptat, la 24 martie anul trecut, o Carte 
verde în legătură cu serviciile de jocuri de noroc online, al cărei scop este sondarea opiniilor 
tuturor părților interesate în vederea unei mai bune înțelegeri a aspectelor specifice care 
decurg din dezvoltarea ofertelor, atât legale, cât și „neautorizate”, de servicii de jocuri de
noroc online, adresate consumatorilor din UE. Consultarea urmărește colectarea de informații 
cu privire la existența și amploarea riscurilor pentru societate și pentru ordinea publică, 
asociate acestei activități. Cu ajutorul consultării, se va stabili dacă normele actuale aplicabile 
serviciilor de jocuri de noroc online la nivelul UE sunt adecvate pentru a asigura coexistența 
globală a sistemelor naționale și dacă o mai strânsă cooperare la nivelul UE ar putea ajuta 
statele membre să realizeze cu mai multă eficacitate obiectivele politicii lor în domeniul 
jocurilor de noroc. 

Concluzie

Comisia nu dispune de informații cu privire la presupusa ilegalitate a Loteriei Maltco și nu are 
proceduri aflate în desfășurare în această privință.

                                               
1 Cauza C-46/08, Carmen Media Group, punctul 59.
2 Cauza C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional și Bwin International, punctul 59 și Carmen Media, 

punctul 85).
3 Liga Portuguesa, punctul 61.


