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1. Sammendrag

Andrageren stiller spørgsmålstegn ved lovligheden af den maltesiske tips- og 
lotterivirksomhed "MALTCO's" spillemonopol. Under henvisning til Vodafonesagen, der 
endte med, at Vodafones monopol blev bragt til ophør, anmoder andrageren Europa-
Parlamentet om at tage sagen op med henblik på at efterprøve, hvorvidt den i Malta 
eksisterende situation er i overensstemmelse med EU's konkurrenceprincipper.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. december 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde forhindrer ikke i sig selv monopoler. 
Selv om det er forbudt at misbruge dominerende stillinger (artikel 102 i TEUF), er det i 
henhold til kartel- og monopolreglerne ikke i sig selv forbudt at besidde en sådan 
monopolstilling. På tilsvarende vis gør artikel 106 i TEUF det også klart, at det ikke i sig selv 
er ulovligt at indrømme eksklusive rettigheder til en virksomhed.

Kommissionen kan ikke konkret påvise, at Maltco Lotteries' monopol er i strid med 
konkurrencereglerne i TEUF, men Kommissionen er enig med andrageren i, at argumentet 
om, at konkurrenter ikke ville udbyde andre tjenester end monopolhaveren, ikke kan udgøre 
en gyldig begrundelse for en adfærd, som ville være omfattet af anvendelsesområdet for 
artikel 101 og/eller artikel 102 i TEUF. 
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For fuldstændighedens skyld bemærker Kommissionen i forhold til etableringsfriheden og 
den frie udveksling af tjenesteydelser (artikel 49 og 56 i TEUF), at eksistensen af et monopol 
udgør en klar restriktion for både etableringsfriheden og den frie udveksling af 
tjenesteydelser. Domstolen har dog fastsat, at medlemsstaterne har brede skønsbeføjelser for 
så vidt angår valget af metoder til strukturering af det nationale udbud og den nationale 
kontrol med spilletjenester1. De skønsbeføjelser, som medlemsstaterne måtte have i 
forbindelse med restriktioner for spil, fritager dem dog ikke fra at sikre, at de foranstaltninger, 
de træffer, opfylder betingelserne i Domstolens retspraksis, navnlig for så vidt angår deres 
proportionalitet2 eller det nationale systems sammenhæng som helhed3. 

Endelig ønsker Kommissionen at nævne, at Kommissionen den 24. marts har vedtaget en 
grønbog vedrørende online spiltjenester. Formålet dermed er at undersøge alle interessenters 
synspunkter om de specifikke problemer, der opstår på grund af udviklingen af både juridiske 
og uautoriserede tilbud om online spiltjenester, som rettes mod forbrugere i EU. Formålet 
med høringen er at indsamle oplysninger om eksistensen og omfanget af risici for samfundet 
og den offentlige orden i forbindelse med sådanne aktiviteter. Den skal bidrage til at fastslå, 
om de nuværende regler for online spiltjenester på EU-niveau kan sikre den generelle 
sameksistens af de nationale systemer, og om mere samarbejde på EU-niveau ville hjælpe 
medlemsstaterne til på mere effektiv vis at nå målsætningerne for deres spilpolitik. 

Konklusion

Kommissionen har ingen oplysninger om den påståede ulovlighed af Maltco Lotteries og har 
ingen uafklarede sager i den forbindelse."

4. REV Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011.

"I forlængelse af meddelelsen fra maj 2011 ønsker Kommissionen at underrette andrageren 
om følgende.

Det skal først og fremmest bemærkes, at EU's konkurrenceret ifølge EU-Domstolens 
retspraksis i princippet er neutral med hensyn til skabelse og/eller opretholdelse af monopoler. 
Domstolen har faktisk flere gange slået fast, at "Den blotte skabelse af en dominerende 
stilling ved tildeling af særlige eller eksklusive rettigheder i medfør af artikel [106 TEUF] er 
ikke i sig selv uforenelig med artikel [102 TEUF]" (se blandt andet sag C-475/99, Ambulanz 
Glöckner, [2001] sml. I-8089, præmis 39). 

I henhold til den europæiske konkurrenceret er konkurrencebegrænsende aftaler mellem 
virksomheder (artikel 101 i TEUF) og en eller flere virksomheders misbrug af en 
dominerende stilling (artikel 102 i TEUF) forbudt. Hvad mere specifikt angår spørgsmålet i 
nærværende sag, fastsætter artikel 102, stk. 2, litra a), i TEUF, at direkte eller indirekte 
påtvingelse af urimelige købs- eller salgspriser eller af andre urimelige forretningsbetingelser 

                                               
1 Sag C-46/08 Carmen Media Group, præmis 59.
2 Sag C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional og Bwin International, præmis 59, og Carmen Media, 

præmis 85).
3 Liga Portuguesa, præmis 61.
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kan udgøre et misbrug af en dominerende stilling. Imidlertid finder disse regler kun 
anvendelse, når visse betingelser er opfyldt. Eksempelvis skal aftalen eller misbruget påvirke 
samhandelen mellem medlemsstaterne.

For så vidt angår den foreliggende sag og Maltco Lotteries' eventuelle misbrug har 
Kommissionen på grundlag af andragerens oplysninger foreløbigt konkluderet, at der ikke er 
nogen konkrete tegn på, at Maltco Lotteries' monopol krænker ovennævnte 
konkurrencebestemmelser. Der er faktisk hverken tegn på en konkurrencebegrænsende aftale, 
vedtagelser eller praksis inden for virksomhedssammenslutninger eller tegn på adfærd, der 
kunne udgøre et misbrug af en dominerende stilling jf. definitionen i artikel 102 i TEUF, der 
på nuværende tidspunkt kunne begrunde en mere aktiv indgriben fra Kommissionens 
tjenestegrene med ansvar for EU's konkurrenceret. 

Som det formentlig er andrageren bekendt, har Kommissionen ifølge den faste retspraksis ved 
Unionens retsinstanser skønsmæssige beføjelser i behandlingen af konkurrenceretlige klager i 
EU og er ikke pålagt at foretage en tilbundsgående undersøgelse af hver enkelt klage. 
Kommissionen har navnlig ret til at prioritere klagerne og henvise til EU's interesse i 
fastlæggelsen af prioritetsgraden for de forskellige klager, der indbringes for Kommissionen. 
På den måde kan Kommissionen koncentrere sig om de særligt skadelige sager. 
Kommissionen tager bl.a. højde for sandsynligheden for at konstatere en overtrædelse og 
sagens betydning for det indre marked generelt, når den udvælger sager, der fortjener en 
grundig undersøgelse.

Oplysninger fra forskellige kilder kan danne et mønster, der muligvis kan få Kommissionen 
til at indlede en omfattende undersøgelse på et senere tidspunkt. Dermed kan andrageren være 
sikker på, at Kommissionen fortsat vil overvåge denne sektor. Kommissionen vil i den 
forbindelse være særlig opmærksom på den mulige deling af Maltcos koncession i to eller 
flere dele, hvilket den maltesiske regering synes at have taget under overvejelse. Vi forstår, at 
planerne især går på at opdele i spil om penge på den ene side og væddemål på den anden 
side. Omstændighederne og bestemmelserne, i overensstemmelse hvormed sådanne aktiviteter 
ville blive henført til forskellige markedsaktører, ville blive overvejet nøje. Kommissionen 
kan så gribe ind, hvis omstændighederne peger mere tydeligt i retning af en mulig 
overtrædelse af EU-lovgivningen, herunder EU's konkurrenceret.

Afsluttende udtalelse

Kommissionen har ingen oplysninger om den påståede ulovlighed af Maltco Lotteries og har 
ingen uafklarede sager i den forbindelse."


