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σχετικά με το μαλτεζικό μονοπώλιο στη λοταρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αμφισβητεί τη νομιμότητα του μονοπωλίου στα τυχερά παιχνίδια που 
απολαμβάνει η μαλτεζική εταιρεία στοιχημάτων και λοταρίας «Maltco». Παραπέμποντας 
στην υπόθεση της «Vodafone», η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη λήξη του μονοπωλίου της 
«Vodafone», ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί του θέματος, 
διερευνώντας εάν η κατάσταση στη Μάλτα συνάδει με τις αρχές της ΕΕ περί του 
ανταγωνισμού.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Δεκεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή καθαυτή δεν απαγορεύει τα 
μονοπώλια. Σύμφωνα με τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες, παρόλο που η καταχρηστική 
εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης απαγορεύεται (άρθρο 102 της ΣΛΕΕ), απλώς και μόνο το 
γεγονός της κατοχής μονοπωλιακής θέσης αυτού του είδους δεν απαγορεύεται. Ομοίως, το 
άρθρο 106 της ΣΛΕΕ καθιστά επίσης σαφές ότι η ύπαρξη αποκλειστικών δικαιωμάτων που 
χορηγούνται σε μια εταιρεία δεν είναι από μόνη της παράνομη.

Η Επιτροπή δεν διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία ότι το μονοπώλιο της εταιρείας «Maltco 
Lotteries» παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού που περιέχονται στη ΣΛΕΕ, ωστόσο 
συμφωνεί με τον αναφέροντα ότι το επιχείρημα ότι οι ανταγωνιστές δεν θα παρείχαν 
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διαφορετικές υπηρεσίες από αυτές που παρέχει η εταιρεία που ασκεί το μονοπώλιο δεν 
μπορεί να αποτελεί εύλογη δικαιολογία για συμπεριφορά που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
των άρθρων 101 ή/και 102 της ΣΛΕΕ. 

Για λόγους πληρότητας, η Επιτροπή σημειώνει, σε σχέση με την ελευθερία εγκατάστασης και 
την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (άρθρα 49 και 56 της ΣΛΕΕ), ότι η ύπαρξη μονοπωλίου 
συνιστά σαφή περιορισμό και του δικαιώματος εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών. Ωστόσο, το Δικαστήριο έκρινε ότι τα κράτη μέλη έχουν ευρεία διακριτική 
ευχέρεια όσον αφορά την επιλογή των μεθόδων για την οργάνωση της παροχής και του 
ελέγχου των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε εθνικό επίπεδο1. Ωστόσο, το περιθώριο 
διακριτικής ευχέρειας που διαθέτουν τα κράτη μέλη για τον περιορισμό των τυχερών 
παιχνιδιών δεν τα απαλλάσσει από την υποχρέωση διασφάλισης ότι τα μέτρα που επιβάλλουν 
πληρούν τις απορρέουσες από τη νομολογία του Δικαστηρίου προϋποθέσεις, ιδίως όσον 
αφορά την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας2 ή τη συνοχή του εθνικού συστήματος 
συνολικά3. 

Τέλος, η Επιτροπή θα ήθελε να αναφέρει ότι στις 24 Μαρτίου ενέκρινε Πράσινη Βίβλο 
σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση, με σκοπό να συγκεντρωθούν απόψεις 
όλων των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τα ειδικά θέματα που προκύπτουν από την 
ανάπτυξη τόσο νόμιμων όσο και μη «εγκεκριμένων» προσφορών υπηρεσιών τυχερών 
παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση σε καταναλωτές που βρίσκονται στην ΕΕ. Η διαβούλευση 
αποβλέπει στη συλλογή πληροφοριών για την ύπαρξη και την έκταση κινδύνων για την 
κοινωνία και τη δημόσια τάξη που συνδέονται με την άσκηση της συγκεκριμένης 
δραστηριότητας. Θα συμβάλει στο να διευκρινιστεί εάν οι ισχύοντες σχετικοί κανόνες σε 
επίπεδο ΕΕ επαρκούν ώστε να διασφαλίσουν τη συνολική συνύπαρξη των εθνικών 
συστημάτων και να διαπιστωθεί εάν η καλύτερη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να 
βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν αποτελεσματικότερα τους στόχους της πολιτικής τους 
στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά με την εικαζόμενη παράνομη δραστηριότητα 
της «Maltco Lotteries» και δεν υπάρχουν εν εξελίξει υποθέσεις εν προκειμένω.

4. (ΑΝΑΘ.) Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Μαΐου του 2011, η Επιτροπή θα ήθελε να ενημερώσει τον 
αναφέροντα για τα εξής.

Όσον αφορά το δίκαιο περί ανταγωνισμού, πρέπει πρωτίστως να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με 
την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το ευρωπαϊκό δίκαιο περί ανταγωνισμού 
είναι καταρχήν ουδέτερο όσον αφορά τη δημιουργία ή/και τη διατήρηση μονοπωλίων. Το 
Δικαστήριο έχει, στην πραγματικότητα, δηλώσει επανειλημμένως ότι «το γεγονός και μόνον 

                                               
1 Υπόθεση C-46/08 Carmen Media Group, παράγραφος 59.
2 Υπόθεση C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional και Bwin International, παράγραφος 59 και

Carmen Media, παράγραφος 85.
3 Liga Portuguesa, παράγραφος 61. 
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της δημιουργίας δεσπόζουσας θέσεως με τη χορήγηση ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων 
κατά την έννοια του άρθρου [106 της ΣΛΕΕ] δεν είναι, καθαυτό, ασυμβίβαστο με το άρθρο
[102 της ΣΛΕΕ]» (βλέπε, μεταξύ άλλων, υπόθεση C-475/99, Ambulanz Glöckner, [2001] 
Συλλογή I-8089, παράγραφος 39). 

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο περί ανταγωνισμού, απαγορεύονται οι συμφωνίες μεταξύ 
επιχειρήσεων που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό (άρθρο 101 της ΣΛΕΕ) και η καταχρηστική 
εκμετάλλευση από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις της δεσπόζουσας θέσης τους (άρθρο 102 
της ΣΛΕΕ). Συγκεκριμένα, όσον αφορά ειδικότερα τα θέματα που εγείρονται στην παρούσα 
υπόθεση, στο άρθρο 102, παράγραφος 2α, της ΣΛΕΕ ορίζεται ότι η άμεση ή έμμεση επιβολή 
μη δικαίων τιμών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων όρων συναλλαγής δύναται να συνιστά 
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Ωστόσο, προκειμένου να εφαρμοσθούν οι εν λόγω κανόνες, 
πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, για παράδειγμα, ότι η συμφωνία ή η 
κατάχρηση θα πρέπει να επηρεάζουν το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών.

Σε ό,τι αφορά την παρούσα υπόθεση και τις πιθανές δυνητικές καταχρήσεις από μέρους της
«Maltco Lotteries», βάσει των πληροφοριών που προσκόμισε ο αναφέρων στην αναφορά του, 
η Επιτροπή έχει προσωρινά καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες 
ενδείξεις ότι το μονοπώλιο της «Maltco Lotteries» παραβιάζει τις προαναφερθείσες διατάξεις 
περί ανταγωνισμού. Πράγματι, δεν υπάρχει ούτε ένδειξη για κάποια συμφωνία, απόφαση 
ενώσεων επιχειρήσεων ή πρακτική που να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό ούτε ένδειξη για 
συμπεριφορά η οποία θα μπορούσε να συνιστά καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας 
θέσης κατά την έννοια του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ που θα δικαιολογούσε επί του παρόντος 
μια περισσότερο ενεργή παρέμβαση των υπηρεσιών της Επιτροπής που είναι αρμόδιες για 
την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ περί ανταγωνισμού. 

Επιπλέον, όπως αναμφίβολα γνωρίζει ο αναφέρων, σύμφωνα με την πάγια νομολογία των 
δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια στη 
διαχείριση των καταγγελιών σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ περί ανταγωνισμού και δεν είναι 
υποχρεωμένη να διενεργεί εις βάθος έρευνα για κάθε καταγγελία που λαμβάνει. 
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να δίνει διαφορετικούς βαθμούς προτεραιότητας 
και να επικαλείται το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να καθορίσει τον 
βαθμό προτεραιότητας που θα εφαρμοσθεί στις διάφορες καταγγελίες που λαμβάνει. Αυτό 
επιτρέπει στην Επιτροπή να επικεντρωθεί ιδιαίτερα σε σημαντικές επιζήμιες υποθέσεις. Το 
ενδεχόμενο εντοπισμού μιας παραβίασης και η σημασία για την εσωτερική αγορά εν γένει 
συγκαταλέγονται στα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να εξετάσει η Επιτροπή προκειμένου να 
κρίνει ποιες υποθέσεις αξίζουν διεξοδική έρευνα.

Πληροφορίες από διάφορες πηγές ενδέχεται να διαμορφώσουν πρότυπο το οποίο μπορεί να 
οδηγήσει την Επιτροπή να προβεί στην έναρξη εξονυχιστικής έρευνας σε μεταγενέστερο 
στάδιο. Συνεπώς, ο αναφέρων μπορεί να είναι βέβαιος ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να 
παρακολουθεί τον συγκεκριμένο τομέα. Εν προκειμένω, η Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή στην πιθανή διάσπαση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης της «Maltco» σε δύο ή 
περισσότερα μέρη την οποία φαίνεται να εξετάζει η μαλτεζική κυβέρνηση. Κατανοούμε ότι 
τέτοιου είδους σχέδια ενδέχεται συγκεκριμένα να διαχωρίσουν τα τυχερά παιχνίδια από τη 
μία πλευρά και τα στοιχήματα από την άλλη. Οι συνθήκες και οι διαδικασίες σύμφωνα με τις 
οποίες τέτοιου είδους δραστηριότητες θα αποδίδονταν εκ νέου σε διάφορους παράγοντες της 
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αγοράς εξετάζονται προσεκτικά. Η Επιτροπή ενδέχεται εν συνεχεία να παρέμβει αν οι 
συνθήκες καταδεικνύουν σαφέστερα πιθανή παραβίαση του δικαίου της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της ΕΕ περί ανταγωνισμού.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά με τον εικαζόμενο παράνομο χαρακτήρα της
«Maltco Lotteries» και δεν υπάρχουν εν εξελίξει υποθέσεις εν προκειμένω. 


