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Комисия по петиции

30.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1073/2010, внесена от Jean-Pierre Sammut, с малтийско 
гражданство, относно монопола, упражняван от малтийската лотария

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията поставя под въпрос законността на монопола в областта на 
залаганията, упражняван от малтийското дружество за залагания и лотария Maltco.
Като се позовава на случая с Vodafone, при който монополът на дружеството е бил 
отменен, вносителят призовава Европейския парламент да се заеме със случая, за да 
проучи дали положението в Малта отговаря на принципите на ЕС в областта на 
конкуренцията.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 декември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Договорът за функционирането на Европейския съюз сам по себе си не защитава от 
налагане на монопол. Според антитръстовите правила, въпреки че злоупотребите с 
господстващо положение са забранени (член 102 от ДФЕС), самото притежаване на 
подобна монополистична позиция не е забранено. По същия начин член 106 от ДФЕС 
изяснява, че наличието на изключителни права, предоставени на дадено предприятие, 
не е само по себе си незаконно.

Комисията не разполага с конкретни индикации, че монополът на Maltco Lotteries 
нарушава правилата на конкуренцията, указани в ДФЕС, но изразява съгласие с 
вносителя относно довода, че фактът, че конкурентите на компанията не въвеждат 
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различни услуги в сравнение с монополиста, не може да бъде валидно основание за 
поведение, което попада в обхвата на член 101 и/или член 102 от ДФЕС.

За да целите на изчерпателността, Комисията отбелязва, във връзка със свободата на 
установяване и свободата на предоставяне на услуги (членове 49 и 56 от ДФЕС), 
съществуването на монопол представлява ясно ограничение както на свободата на 
установяване, така и на свободата на предоставяне на услуги. Въпреки това, Съдът на 
ЕС е постановил, че държавите-членки имат голяма свобода на вземане на решения по 
отношение на избора на методи за организиране на национално равнище на 
предоставянето и контрола на услуги, свързани със залозите1. Въпреки това, свободата 
на действие, която държавите-членки имат в ограничаването на залаганията, не ги 
освобождава от задължението им да гарантират, че прилаганите от тях мерки 
удовлетворяват условията, установени от съдебната практика на Съда на ЕС, особено 
по отношение тяхната пропорционалност 2 или съгласуваността на националната 
система като цяло3.

В заключение Комисията би желала да посочи, че на 24 март 2011 г. е приела Зелена 
книга относно хазартните услуги в интернет, чиято цел е да разгледа мненията на 
всички заинтересовани страни относно специфичните въпроси, произлизащи както от 
законните, така и от „неразрешените“ предложения за хазартни услуги по интернет, 
насочени към установени в ЕС потребители. Консултацията е насочена към събирането 
на информация за съществуването и размера на опасността за социалния и обществения 
ред, свързана с тази дейност. Тя ще помогне да се установи дали текущите правила, 
които се прилагат спрямо хазартните услуги по интернет на ниво на ЕС, са подходящи, 
за да се осигури общото съвместно съществуване на националните системи, и да се 
определи дали едно по-тясно сътрудничество на равнище на ЕС би могло да помогне на 
държавите-членки да постигнат по-ефективно целите на своята политика в областта на 
хазарта.

Заключения

Комисията не разполага с информация относно предполагаемата незаконосъобразност 
на дейността на Maltco Lotteries и няма текущи дела в тази връзка.

4. Отговор на Комисията (преразгледан), получен на 30 септември 2011 г.

В допълнение към съобщението от май 2011 г., Комисията би желала да информира 
вносителя на петицията относно следното.

По отношение на правото в областта на конкуренцията, на първо място следва да се 
отбележи, че съгласно съдебната практика на Съда на ЕС европейското право в 
областта на конкуренцията по принцип е неутрално по отношение на създаването и/или 
поддържането на монополи. Съдът всъщност многократно е заявявал, че „фактът на 
създаване на господстващо положение чрез предоставяне на специални или 
                                               
1 Дело C-46/08 Carmen Media Group, точка 59.
2 Дело C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional и Bwin International, точка 59, и дело Carmen 

Media, точка 85).
3 Liga Portuguesa, точка 61.
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изключителни права по смисъла на член [106 от ДФЕС]сам по себе си не е 
несъвместим с член [102 от ДФЕС]“ (вж., наред с другото, Дело C-475/99, Ambulanz 
Glöckner, [2001] ECR I-8089, точка 39).

Съгласно европейското право в областта на конкуренцията антиконкурентните 
споразумения между предприятията (член 101 от ДФЕС) и злоупотребата с 
господстващо положение от страна на едно или повече предприятия (член 102 от 
ДФЕС) са забранени. По-специално, по отношение по-конкретно на повдигнатите в 
настоящия случай въпроси, член 102, параграф 2 от ДФЕС предвижда, че пряко или 
косвено налагане на нелоялни покупни или продажни цени или на други несправедливи 
условия за търговия може да съставлява злоупотреба с господстващо положение.
Въпреки това, за да бъдат приложими тези правила, трябва да бъдат изпълнени някои 
условия, например споразумението или злоупотребата следва да засягат търговията 
между държавите-членки.

По отношение на настоящия случай и вероятните злоупотреби от страна на Maltco 
Lotteries, въз основа на предоставената от вносителя на петицията информация, 
Комисията е направила временно заключение, че не са налице конкретни индикации за 
това, че монополът на Maltco Lotteries нарушава гореспоменатите разпоредби в 
областта на конкуренцията. Действително, не е налице нито индикация за 
антиконкурентно споразумение, решение от асоциация на предприятия или практика, 
нито индикация за поведение, което може да представлява злоупотреба с господстващо 
положение по смисъла на член 102 от ДФЕС, което на този етап би оправдало по-
активна намеса от страна на службите на Комисията, които отговарят за правото на ЕС 
в областта на конкуренцията.

Освен това, както вносителят на петицията със сигурност знае, съгласно установената 
съдебна практика на Съда на ЕС, Комисията разполага със свобода на действие за 
разглеждане на жалби, свързани с правото на ЕС в областта на конкуренцията, и от нея 
не се изисква да провежда задълбочено разследване на всяка жалба, която получава.
По-специално Комисията има право да поставя различни степени на приоритет и да се 
позовава на интересите на Европейския съюз при определяне на степента на важност на 
различните жалби, които получава. Това позволява на Комисията да насочи вниманието 
си специално към случаите, свързани със сериозни вреди. Вероятността да бъде 
открито нарушение и значението за вътрешния пазар по принцип са сред елементите, 
които Комисията преценява при определянето на случаите, които заслужават 
провеждане на по-задълбочено разследване.

Информацията от различни източници може да оформи картина, която би могла да 
доведе до това Комисията да започне цялостно разследване на по-късен етап.
Следователно вносителят на петицията може да бъде уверен, че Комисията ще 
продължи да наблюдава този сектор. В тази връзка Комисията ще обърне специално 
внимание на възможното разделяне на концесията на Maltco на две или повече части, 
което изглежда се обмисля от малтийското правителство. Наясно сме, че подобни 
планове биха могли по-специално да разделят хазартните игри, от една страна, от 
игрите със залагания, от друга. Обстоятелствата и реда и условията, съгласно които 
тези дейности ще бъдат възложени на различни участници на пазара, ще бъдат 
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внимателно разгледани. В случай че обстоятелствата насочат по-ясно вниманието към 
наличие на евентуално нарушение на правото на ЕС, включително на правото на ЕС в 
областта на конкуренцията, Комисията може да се намеси.

Заключения

Комисията не разполага с информация относно предполагаемата незаконосъобразност 
на дейността на Maltco Lotteries и няма текущи дела в тази връзка.


